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 2 3كتاب األميان والنذور –خمتصر اخلرقي  شرح

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
د هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيناا ححماد وعلاى  لاه وصاحبه الحم

 أحا بعد: ،أجمعين
إن و  ء"وإذا حلــب ميمــيقا : ــاش:  ن  ــا  اء :ــ ن  ــا  :عــ : -رحمااه هللا تعااالى–فيقااوا المفلاا  
لاا   شاا ،  ااد علاا   لاام  -جاادو وعااال–ألنااه  ف فعااد فقااد  ااا  هللا، وعف لاام   عااد فاا ف هللا  ؛ ــا  تــر "

جاادو – ُيبينهااا الوا ااإ، فاا  ا و ااإ الشاان  فقااد علمنااا باا ف هللا -جاادو وعااال–علااى المشاايوة، وحشاايوة هللا 
 كان،  لم  شا ه، فما  ا  كاف، وحا لم  ش  لام -جدو وعال– ا ه، وع ا لم  قإ علمنا أف هللا  -وعال

  ا اساانىنى وعلاا  أحااره -ن  ااار  فاا  ا علاا  بالمشاايوة ف نااه ُحاياار  ف  ااا  فعااد وعف  ااا  تاارك، ولاا
لام  لم  اار  حان  ادر هللا وحشايونه حىاد حاا  لناا: و الاه ايرناا: حاا  اا  هللا كااف وحاا -على المشيوة
  ش  لم  كن.

ذا الكالم فهابا وع ا كااف اسسانىنا  حن ااًل  " ذا لم يكق ميق اليميق واالسـثناا  كـ  "وال كفارة عليه 
ا  عن الكالم ف ف طاا ال  د فله حكم، وعف   ر ال  د وكاف س   كاا فيه، وع ا ت خر اسسنىن

 هذا له حكم.فأو حا أ به  ل   اأو ُعطاسً  ُسعاًس  ااعنياد    اال اصد أحرً 
توقـ   أنـه -رحمـه ا– العثـا  :ـثرنر الروايـان عـق أمـ  ع ـد اأو وإذا اسثناى :ـ  الطـ   "

حان بااب الاورو، و اد  طاإ فان حو اإ   -ه هللارحما–وهذا حن ورعه كىيًرا حاا ينو ا   ،"عق الجواب
أناااه س ين عاااه اسسااانىنا ، وحسااا لة اسسااانىنا  عموًحاااا تعليااا  األحاااور بالمشااايوة حاااا جاااا  فااان حااادي  

؛ ألنهان حاةاة،  ،فان ال احيحين حلا  أف  طا  نساا ه -عليه الساالم–سليماف  وأف  ا تين بماةاة ولاد 
 ا لاام تاا اح واحاادن  حاانهن بمولااود  س واحاادن جاااكلهاام  واافوف فاان ساابيد هللا ولاام  قااد:  ف  ااا  هللا، ف

  .لو اسنىنى لن عه  ل  كما  اا الَملَ  -ن  –بش  حولود 
اا "أنــه ال فافعــه االســثناا  وقــد قطــ  :ــ  موضــ ا " د  عناان: فاان الطااالل أو العنااال؛ ألف الطااالل جح

ف  لياه الشارو قادر ساواً  ولان  اار  عان داةارن ال ،وحنعل  بطرف   خر حن المالول، والعناال ينشاوو
أحضاايناه عليااه أو لاام نمضااه عليااه،  ف ُأحضاان عليااه ولاام ين عااه اساانىناده كمااا  اااا ا حااام أحمااد فاان 

  د  ا ه وعلى كد حاا اسسنىنا  نافإ. -جدو وعال–روا ة:  كوف هللا 
 ااا:  -صالى هللا علياه وسالم–أف رساوا هللا  -ر ان هللا عنهماا–وفن الحدي  هنا عن ابن عمار 

رواه أحمااد واألربعااة، وصااححه اباان  «مــيقا : ــاش:  ن  ــا  ا :ــ  حاــ  عليــهمــق حلــب علــى ي»
باف،  اا النرحاذ:: س نعلام أحاًدا رفعاه ايار أياوب الساانيانن،  ااا ابان ُعلياة: كااف أياوب يرف عاه حح

 وتارًن س يرفعه،  اا البيهقن: س   ح رفعه  س عن أيوب حإ أنه    فيه. ،تارنً 
ك ناه ُيرداد أف رفعاه تاارًن وو  اه أخارف أف رفعاه، وس  - قاوا ال انعانن– وس  ا ى... اا: ك نه  لت
س  ضاار ت اارده برفعااه، وكونااه و  ااه تااارًن س  قااد ؛ ألف  -السااانيانن– ا ااى أف أيااوب حقااة حاااف  

وحوساى  -عرف  ف كبور فيه كالم ألهد العلم-رفعه زدادن عدا  حقبولة، و د رفعه عبد هللا العمر: 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 : فقااو  ا،حرفوًعاا كلهاام عاان نااافإ  ن فر ااد، وأيااوب باان حوسااى، وحساااف باان عطيااة باان عقبااة، وكىياار باا
وعلااى حااا أفاااده الحاادي   ،فلااه حكاام الرفااإ    س حساار  لالجنهاااد فيااه ارفعااه علااى أنااه وعف كاااف حو وًفاا

 .  عنن: كوف اسسنىنا  ين إ. هب الجماهير
 ( ف  ااا ) :موف باا ف  ولااهجمااإ المساالأ :و اااا اباان العرباان وعلااى حااا أفاااده الحاادي   هااب الجماااهير،

 كماا  ااا بعال السال  لام ولو جاز حن  االً  : اا ،حن الً  أف  كوف هللا  منإ انعقاد اليمين بشرط 
لفحه .  حل  وبعد حدن   ا تبين له أنه  د  حن  فيه أو تولم  حنج  لى ك ارن ه،فن  مين  حن  أحد  

د ال اصد،  ه ؛ ألناكماا  ااا بعال السال  ز حن  االً ولو جااالك ارن،  اا:  ف  ا  هللا،  عنن لو ُوجح
 أجازه بعل السل ، وسبن عباس حدن طودلة فن اسسنىنا .

 
 است ااا،واخنل اوا فان زحان  ،ولام  حانج  لاى ك اارن ،فن  مين كما  اا بعل السل  لم  حن  أحد  

 وس  ضاااره بينهماااا بااااليمين حااان ايااار ساااكوا    ف  اااا  هللا حن اااالً  :هاااو أف  قاااوا : ااااا الجمهاااورو 
حان  وجماعاة   ،والحسان ،سو وعان طااو  :فقااا :وهذا هو الذ: تدا لاه ال اا  فان  ولاه : لت ،نن سال

 ك نااه حااازاا فاان الايااار،  ياًسااا علااى الايااار فاان النااابعين أف لااه اسساانىنا  حااا لاام  قاام حاان حجلسااه
 البيإ.

اا ابان  ا ،  ياًساا علاى ا يلاة،بعاد أربعاة أ اهر : ااا ساعيد بان جبيار ، در حلباة نا اة :و اا عطا 
 سنىنن حنى  شا ، ودار  حن  مينه.ا. حادام على  يد الحيان  عباس له اسسنىنا  أبدً 

 طالب:.........
 كد أ مان  النن أنت حل ت حنذ ُولحدا  لى اليوم، تقوا:  ف  ا  هللا لجميعها وتار  حنها.

 او ااد تاا وو  ،دليدعاان الاا وهااذه تقااادير خاليااة   : لاات ،حنااى يااذكر ااباان عباااس لااه اسساانىنا  أباادً  اااا 
  جاب علاى حاا وأ ا، ف  اا  هللا تبرًكا :سانحب لاه أف  قاواأناه  ُ  :بعضهم هذه األ اودد ب ف حارادهم

ــيَ   لقولااه تعااالى: ؛ هااب  ليااه بعضااهم َِ   َذا َنس  ــ ــْر َرَك  اساانىنا  رافًعاافيكااوف اس [24]الكهــب: }َواْذُر
ولام يردادوا باه حاد اليماين  ،نحبابهأو لنح ايد حاواب النادب علاى القاوا باسا ،لإلحم الحاصاد بنركاه

 ؛-للحناا  فاان الحلاا  باااهلل وايااره حاان الطااالل والعنااال واخنل ااوا هااد اسساانىنا  حااانإ   ،وحنااإ الحناا 
دا واسان ،واسانقواه ابان العربان ،دوف اياره -وأف ا حاام أحماد تو ا  فيهاا ،ألف المس لة النن ُ كحرا

ُكمْ  وله تعاالى:  ب ف َِ َكَفاَرُة َأْيَمان  ال يادخد فان  لا  اليماين الشارعية فا [89]المائدة:    َذا َحَلْفُثْم }َذل 
 كي ؟ ،الحل  باهللو 
  ا  ااااا  ا:حرفوًعااا و هاااب أحماااد  لاااى أناااه س يااادخد العنااا  لماااا أخرجاااه البيهقااان حااان حااادي  حعاااا    

؟ ، لماا ا ف  اا  هللا ف ناه حار أنات حار   :وع ا  اا لعباده ،لم تطل  ،أنت طال   ف  ا  هللا :سحرأته
ااار أحاااره ف ناااه حااار،  س أناااه  ااااا  ألف الطاااالل حكاااروه فااان الشااارو والعناااال ححباااوب وحرااااوب فُييسو

 ف  اا   : هاد علياه   ا  ااا لعباده: أنات حار  .  عنانت رد به حمياد بان حالا  وهاو حجهاوا :البيهقن
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 4 3كتاب األميان والنذور –خمتصر اخلرقي  شرح

الم . هااذا كااالم فقهااا ، وأ اابه بكاالاام تطلاا  ،أناات طااال   ف  ااا  هللا :  ا  اااا سحرأتااه هللا ف نااه حاار،
ل  عليه فان واخنُ ، ت رد به حميد بن حال  وهو حجهوا اا:  البيهقنال قها  حنه بكالم النبون؛ ألف 

فياه أف  كاوف المحلاوف علياه   ف  اا  هللا حعنبار   :و هبت الهادودة  لى أف اسسنىنا  بقولاه ، سناده
فااان  اأو حباًحااا انااادوبً أو ح اه هللا بااا ف كااااف واجًبااا فااا ف كااااف حماااا  شاااا ،فيماااا  اااا ه هللا أو س  شااااده
.  عنن: المشايوة  ارعية، لكان ُيناازو فان فن الحاا ألف حشيوة هللا حاصلة   ؛المجلس أو حاا النكلم

 هذا؛ ألنه  د تكوف المراد بالمشيوة القدردة.
وف وعف كاااف س  شااده باا ف  كاا ،بااد تنعقاد بااه ،بطاد اليمااينفااال تُ   فان الحاااا ألف حشايوة هللا حاصاالة  

فيقاإ  ،فجعلاوا حكام اسسانىنا  بالمشايوة حكام النقيياد بالشارط ،فال تنعقاد اليماين ا،هً أو حكرو  اححظورً 
 ،هللا حكماه حكام  ف  اا  وكذا  ولاه  س أف  شاا  هللا ،ودنن ن بانن اةه ،المعل  عند و وو المعل  به

ك ان   علاى أناه س  ف  ا  هللا دليد   :فقاا :وفن  وله ،وس  ا ى أف الحدي  س تطابقه هذه األ واا
 كان عانوحُ  ،وهو  وا كافة العلماا  ،  عنن لو نوف فن ن سه، اسنىنى فن ن سه.فن اسسنىنا  النية

وعلااى هااذا أ ااار الباااار: وبااوب عليااه باااب  ،بعاال المالكيااة صااحة اسساانىنا  بالنيااة حاان اياار ل اا 
س  بااالعموم وعف لاام يل اا   ،وحااذهب الهادوداة صااحة اسساانىنا  بالنيااة ،ب اانح الهماافن النياة فاان األ ماااف

د .   ا  كار عادد وأراد أف  سانىنن حان هاذا العادد سبافالبد حن اسسنىنا  باالل   حن وص   حن عدد  
 أف يل  .

 طالب:..........
 حن هو؟

 طالب:..........
 الباار:، والهادودة.

عليهاا  لماا ا؟ ألف الطاالل و اإ "لـم تطلـ   ن تـزوه مهـا :هـ  طـال     ن تزوج  : نـ    :وإذا قاش"
 ن فن اير ع منه.وه
 حا ال رل؟  ا":هو حر :ملكه صار حر   ا ن ملك  : ن   :قاش وإن"

 طالب:..........
م،  ف الشارو  لى العن  باالف الطالل كما تقدو شـثر  "ولـو حلـب أال فـاكال : نـ  أو ال ينعم تشوُّ

ا أو و  ا :اسد  لياه ع تنرتاب س اساد ؟ ألف اللماا ا "لـم يحاـ  ا:اسـد   ا ـثرا   ـرا   : ن اء :اكحها نكاح 
 ،  نما اآلحار تنرتب على ال حيح. حار

ـا أو ال ي ـركه :وَكـ   اآلحاار  لماا ا؟ ألف" :ـ  الشـرا  أو ال ـرب حاـ "ولـو حلـب أال يشـثر  : ن 
حيار كاذا حكمه حكم ال اعاد، وُدساند ال عاد كىياًرا  لاى اآلحار وعف لام ُيبا ار، كىياًرا حاا ُ قااا: فعاد األ

 ، فهذا أحر  حعروف  حنداوا.وهو حا با ر   حر بذل 
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ا أو و   ـا :اسـد  ـا :اكحهـا نكاح  لـم  ا:اسـد      ا ـثرا   ـرا"ولو حلب أال فاكال : ن  أو ال يشـثر  : ن 
حااا  مأا اانراه بعقااد  باطااد  انلاا  األحاار  باااطاًل  اأو عقاادً  باااطاًل  اأو نكاًحاا اأحااا كونااه فاساادً  "يحاــ 
  انل ؟ 

حاان الباطااد وال اسااد و اات  سااد، لكاان علااى كااد حاااا كااد  ل اهااذا ينرتااب علااى الن رداا  بااين الباطااد وا
ح ال اسد، حادام حا صححه على القوا بالن  رد  اليمين أو   ا حل  حا تنرتب عليه  حار حنى ُ  حو
ن بينهما حادام حاا صاحح العقاد ال اساد أو النكاا  ال اساد لاو حلا  أس يانكح فالناة فنكحهاا بويار ولا

 حا  حن ؟ أم حن   «:اكاحها باط   باط  باط أيما امرأة نكح  بغير  ذن وليها »
 طالب:..........

 فاسد عند حن  شنرط الولن.
 طالب:..........

 ين؟أ
 طالب:..........

 ال اسد س حا تنرتب عليه أحكام، لكن ُ مكن ت حيحه باالف الباطد.
 طالب:..........

 س، لو حملت حا جهلهم نحكا   بهة الولد له، فيكوف نكا   بهة.
ه نيـ ء مـا لـم يكـق لـ :  الشـرا  أو ال ـرب حاـ "ولو حلب أال يشثر  : ن ا أو ال ي ركه :وَك  

.  ا كااف لاه س  ضارب فالًناا وس.. "حاـ  ا:فعلـه ناسـي   اأن ال يفع   يئ   أو ط  ا  حلب بعث ا وإذا 
 -المفلا على كاالم -نية   ا كاف و ت الحل   اصد أس  ضربه بن سه حبا رًن، فوكود حن  ضربه 

 أنه س  حن .
 طالب:..........
د، لكنه ناو    أنه  ضربه بن سه. نعم وكو

ألناه  " حاـ ا:فعلـه ناسـي   اأن ال يفعـ   ـيئ   أو طـ  ا  حلـب بعثـ ا ما لم يكـق لـه نيـ ء وإذا  حا "
ااد حناا  ناسااًيا  ــيَاا َأوْ با ااره حااا هااو حىااد الااذ: وكو ــْاَنا   ْن َنس  ــ َأْذَطثْ }َرَكَاــا اَل ُتَااذ   [286]ال  ــرة: ا َن
  عنن النسياف هد يرفإ حىد هذه األحور؟

 طالب:..........
ا وجهاه؟ حا "حا "  ا كاف ُينف حله حنفلة المعدوم،  لنا: حا عليه  ن ، لكن هنا  قوا:  ":فعله ناسي ا"

   ا  لنا بالقاعدن أف النسياف ُينف حا الموجود حنفلة المعدوم.
 طالب:..........

 .نعم
 ....طالب:......
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  قوا؟ حا ا
 طالب:..........

 "حلب بعث ا أو ط  "؟  حعنى  حا: هو العن  الطالل، الذ
 طالب:..........

 س.
 طالب:..........

 .نعم
 طالب:..........
 حل  أف  عن .
 طالب:..........

":فعــ  س، حلاا  أف   عااد كااذا فنساان، أو  ف فعلاات كااذا فعبااد: حاار،  ف فعلاات كااذا ففوجنااه طااال  
  قوا عندك  ن ؟ حا اس؟  أموحا ا عن الجاهد الحكم حكم الناسن  ناسي ا"ذلِ 

 طالب:..........
 ؟حا ا اا 

 طالب:..........
 س، األخير..األخير.
 طالب:..........

مه، الحل  بالطالل حعروف المراد به الح  والمنإ كاليمين في خذ حك "وإذا حلب بعث ا أو ط  "
اآلف حااإ حاارص الشااارو علااى اسةاانالف وعاادم  "حاــ "الل ناسااًيا،  قااوا: ف عااد حااا ُعل حاا  عليااه الطاا

 الُ ر ة، هد ُ قاا: أنه  حن  فن هاذا والمسا لة حسا لة  ماين، وهاد المفلا  حمان  قاوا: با ف  طاالل
 اليمين أو تعلي  اليمين على  ن   فيه ح   أو حنإ ُ ك  حر ك ارن  مين وس  قإ؟ 

 طالب:..........
 المذهب فن هذه  ا  يخ؟ حاخ ا سالم، ايره المذهب عند َحن؟ عند  ي
 طالب:..........

 .نعم
 طالب:..........

 ف الحلاا  باااليمين وك ارتااه ك ااارن  مااين بااالطالل،   ا حلاا   ف خرجااتح ف نااتح طااال ، وُدردااد  لنااا: 
 حنعها حن الارو  ُتك  حر ك ارن  مين عند َحن؟ عند  يخ ا سالم، والمذهب؟

 .طالب:.........
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 قإ الطالل.. قإ الطالل، لكان هاد ُنناف حا كاالم المفلا  علاى حذهباه أو علاى كاالم  ايخ ا ساالم؟ 
 س  كوف الكالم سبد أف  كوف حنسًقا.

 طالب:..........
 ؟حا ا
 طالب:.......... 

 حا  جن ، حا يل قوف تراهم.
 طالب:..........

سالم فن س، أو واف   يخ ا  ،ا سالم فن هذا ردو المس لة كلها  لى النسياف، حا هو ألنه  لود  يخ
  باه هذا س، حرد  ل   لى القاعادن  اعادن النساياف، وأف الناسان ايار حكلوا  وحىلاه الجاهاد، وا فناا

كىياااًرا فااان كىيااار  حااان المسااااةد، لكااان ا  اااكاا عااادم اسطاااراد، فمااارًن ُ  نااان بمقنضاااى الماااذهب، وحااارن 
 أ  ااد المفلاا ، كىياار حاان طااالب العلاام تجااده أحياًنااا ُ  ناانُ  نن... عناان  حاااد طااالب العلاام أنااا حااا 

بالمذهب، وأحياًنا فان بعال المسااةد ُ  نان بقاوا  ايخ ا ساالم، واألصاد اسطاراد، تارف رأ:  ايخ 
ا سااالم ُ ااد بمقنضاااه فاان كااد  اان ، نعاام  ااد  كااوف هناااك أحااور و ااراةن تقنضاان تا ااي  هااذه 

حمكاان هااذا، لكاان ناارف اس ااطراب عنااد كىياار  المساا لة بحكاام، وعحضااا  بقيااة المساااةد علااى األصااد 
تجااده  حااا أف ُ  ناان فاان الجملااة بقااوا  اايخ ا سااالم، حُاام  و ااد عاان  لاا  وُد ناان  ،حاان طااالب العلاام

 ببعل المساةد على حقنضى  وا الجمهور أو العكس.
 تعلياد " حاـ ا:فعله ناسي   اأن ال يفع   يئ   أو ط  ا  حلب بعث ا وإذا على كد  نرجإ  لى حس لننا "

صاحب المونن أف هذا ينعل  به ح  حالول، لكن فن ح  حالول  خار، ف يهماا الاذ: ُ حنااط لاه 
 هد ُ حناط للفوجة أو للفو ؟ 

 طالب:.........
 ُ حناط للفوجة؛ ألف الُمنسبب الفو ، لكن....

 طالب: ال رر فلح  الزوه أرنر.
 فيه؟ العقد ورفعه حقطوو  به أو حشكوك حا هو باألصد بقا 

 .........طالب:
 فيه، فن كالم للمونن اير الذ: أنت  رأته؟ حشكوك

 طالب:.........
 حا ا؟

 طالب:.........
 الفركشن عنده  ن ؟ ،طيب

 طالب:.........
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 حاف  جف  حن ال  حة؟ ، رأ علينااعندك  ن ؟ 
 طالب:.........

ا :لـم يفعلـه وال يفعــ   ـيئ ا :فعلـه : نـه :عس..س،     ــ   ا :ـي  لـه ناسـ"ومـق حلـب أن يفعـ   ـيئ 
 هذه المس لة المنقدحة. عليه  ذا كان  اليميق بغير الط   والعثا "

ال الل والعناواسنىنى الطا ": ن :عله ناسي ا :      عليه  ذا كان  اليميق بغير الط   والعثا "
م أنه ينعلا  بحا  حالاول، وهاو   الفوجاة أو العباد، لكان هاد هاذا حانفن حساةد، لما ا؟ حىد حا تقدو

 ح لحة المرأن، فُيقاا: ح  حالول؟ 
 طالب:.........

 ؟حا ا
 طالب:.........

 ، لكن س  طرد أف ُ قاا: ح  حالول، وهن  د  كوف ليس حن صالحها.نعمالطالل فن تراب 
 طالب:.........

 هذا حكم بحكم حطرد. ألف
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 فيه  طالل؟ وهذا
 طالب:.........

 أنا أ وا:   ا كاف ح  حالول هد هو ح   له أو عليه فن حىد هذه المس لة؟نعم 
 طالب:.........
 العن  وا ح.
 طالب:.........

 المس لة الك ارن. ،س، وس هو بمس لة عن  اآلف
 طالب:.........

م فيه ك ارن.  س فن األوا فيما تقدو
 طالب:.........

 حن الشرو  ايرهم؟ هيحا ف
  ا حنى س يننهن الو ت.يهنرجإ  ل

ـ يلـهش :  يمياه :له تثو ومق حلب :ثثوَ " ن عاه الن وداد.  اا   ا  ا كااف حظلوًحا ا" ذا كـان مللوم 
ُدعانو علياه بشان ، فالمادعن حاا عناده اُيردد أف  و ب حنه حااًس أو  اا  حظلاوم عناد القا ان 
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وهاااو حظلاااوم؟ اآلف  ياااه فحلااا  ُحنااا و حًس، حناااى  حلااا  ُحنااا و حًس بيناااة، حااام ردا اليماااين علاااى المااادعى عل
وأراد باليد الحساية  ا، ا  حدين بمبلغ، وحل  باهلل أف هذا المبلغ ليس تحت يده  ف كاف حظلوحً 

أنااه  اااا:  -صاالى هللا عليااه وساالم–عاان النباان  ظالًمااا س ين عااه  لاا ؛ لحمااا رو:  ن عااه  لاا ، وعف كاااف
َِ َعَلــى َمــا ُيَ ــ» يُاــ َِ َيم   ُ َِ ب ــه  َصــاح  ُق : وعاان -رحمااه هللا– قااوا الحاااف  هنااا فاان البلااوه و اارحه  «د  

َِ َعَلــى َمــا »: -صاالى هللا عليااه وساالم– اااا:  اااا رسااوا هللا  -ر اان هللا عنااه–أباان هرداارن  يُاــ َيم 
 َِ  ُ َِ ب ه  َصاح  ُق أخرجهماا حسالم. الحادي  دلياد   «اليمـيق علـى نيـ  المسـثحلب»وفن روا ة   ء«ُيَ د  

أف اليمااين تكااوف علااى نيااة الُمحل حاا ، وس ين ااإ فيهااا نيااة الحااال     نااوف بهااا اياار حااا أظهاار  علااى
    له الحاكم أو المدعن للح . كاف المحل ح  وظاهره ا طالل، سوا   
َِ ب ه  »   له النحلي ، كما  شير  ليه  وله:والمراد: حي  كاف المحل ح  ُق ف نه  «َِ  َصاح  ُ َعَلى َما ُيَ د  

فيماا ادعااه علاى الحاال ، وأحاا  ا  النحليا ، وهاو حيا  كااف صااد ً  ل  حي  كااف للمحل حا  يد أف 
انات ك  الحااكم، وعس حل ح واعنبرا الشافعية أف  كوف المُ  ،لو كاف اير  ل  كانت النية نية الحال 

 نية الحال . هلي 
 ابنااداً  حاان اياار ف، فنن عااه وس  حناا ، سااوا   حلاا رو  اااا النااوو:: وأحااا   ا حلاا  بوياار اساانحالف و 

، أو حلو   -مبكساار الااال-  حل حاانيااة المُ ب ااه اياار القا اان، أو اياار ناةبااه، وس اعنبااار فاان  لاا  تحلياا  
 اير القا ن. 

والحاصااد أف اليمااين علااى نيااة الحااال  فاان جميااإ األحااواا،  س   ا اساانحل ه القا اان أو ناةبااه فاان 
 حراد الحدي . توجهت عليه، فنكوف اليمين على نية المسنحل ، وهو دعوفً 

توجهاات عليااه، فنكااوف اليمااين علااى نيااة  دعااوفً أو أحااا   ا حلاا  بوياار اساانحالف القا اان أو ناةبااه 
لقا اان  ااه االعنااال،  س أنااه   ا حلو  وأوسااوا   فاان هااذا كلااه اليمااين باااهلل تعااالى أو بااالطالل  ،الحاال 

قا اان لاايس لااه النحلياا  بااالطالل والعنااال فنن عااه النوردااة، ودكااوف اسعنبااار بنيااة الحااال ؛ ألف ال
 بالطالل والعنال، وعنما  سنحل  باهلل. 

  لت: وس أدر: حن أين جاا  تقيياد الحادي  بالقا ان أو ناةباه، باد ظااهر الحادي  أناه   ا اسانحل ه
 ا.حن له الح  فالنية نية المسنحل  حطلقً 
ا هاا ا هاو وهان لايس لبهها وحلوا  النااس عليهاا أو فان أحاور  يراها  ا جا  الحاكم فن أحور بيإ أو  ح

 هفما الحكم؟ لا ،وليس لها وجه   رعن ،وألفم الناس بها، وحل وا على حا ُطلحب حنهم ،حار   رعن
لاذ: اا أو طلبه صاحب الح  ا   ا طلب حنه الحاكم أحًرا  رعي  حأ ،أف ُيور ح:، ودكوف على نينه هو
س  فاان  حباااا هااذا الحاا ، فحينوااذ  عنااده، لكاان البينااة اياار كافيااة  احباات دينااه، لكاان  عنقااد أف لااه َديًناا

  ين عه ت ودله وس توردنه، ودكوف حينوذ  على نية الُمسنحل ح .
"ومق حلب :هو مخير  :  الكفارة ق   الحاـ  فن حس لة بذا الك ارن  بد الحن ؛ ألنه  اا عندنا: 
 " ــ  الحاــ الحــرا  :عليــه الكفــارة قو  ال :ــ  اللهــار أو بعــد  ســوا   كانــ  الكفــارة صــوم ا أو  يــر  
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 عنن:   ا حل  وحن  أو أراد أف  حن ، هد يبذا الك ارن  بد اليمين أو بعاد اليماين و باد الحنا  
ولهاااا أو ااااا، سااابب وجاااوب وو ااات وجاااوب، فقباااد  ،أو بعااادهما، العبااااداا والمعااااحالا لهاااا أساااباب

 السبب...
ف.  ف... أ  ح  أ  ح

 حع  المونن  ا  يخ؟
 طالب:........

 ..فن حس لننا النن هن..
 طالب: تفسير ال رط  .

 أ: حس لة؟ ؟فيه حا ا
 طالب:.........

 أ: حس لة؟ القرطبن..القرطبن.
 طالب:.........
 هناك القرطبن.

فن  واعد ابن رجب حعروف أنه   ا كااف للعباادن سابب وجاوب وو ات وجاوب ف ناه تانلا  األحاواا 
وبينهماااا هاااو ححاااد  ،ت اااال باااد اليماااين ُتك  حااار؟ س، وهاااذا لااايس ححاااد خاااالف، وبعاااد الحنااا  ححاااد ا

 كَفـرن  ن  وا ال أحلب على يميقا :ثرى  يرها ذير ا ماهـا  ال»الاالف، وحرد  ل   لى الحدي  
ق عـ ال أتي  الا  هو ذير وكَفـرن »وفن بعل الروا ااا  ء«ُثم أتي  الا  هو ذير ءعق يميا 
 وعلى كد حاا  جوز هذا و اك. ء«يميا 

 منعة والقحراف، السبب ا حرام بالعمرن أو بالحج؟ وحن فروو هذه المس لة هد: ال
 طالب:.........

وهو و ت األ حية عناد أهاد العلام، حانهم حان  قاوا:  جاوز أف ُياذبح  ،بالعمرن، وهو و ت الوجوب
نهام  جاوز عنادهم  باح الهاد:  باد و ات أالهد: باين السابب والو ات، وهاذا حعاروف عناد الشاافعية 

 ،و ت األ حية وس  جوز تقد مها كما أنه س  جوز تقاد م األ احية ف و نهاأوجوبه، والجمهور س 
  بح األ حية.
 طالب:.........

  رأ  ا  يخ.اس حن فروو القاعدن يذكرها ابن رجب 
 ارحمـه -الحمد هلل رب العالميقء وصلى ا وسلم على ن ياا محمـد وعلـى هلـه وصـح ه. قـاش 

 :-تعالى
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يمها  يجـو  ت ـدكلها سوا   كانـ  مدنيـ   أو ماليـ   أو مرك ـ   ماهمـا ال"ال اعدة الرابع : الع ادان  
 ءوق ـ  الوجـوب أو ق ـ   ـرو الوجـوب ءويجـو  ت ـديمها بعـد سـ ب الوجـوب ،على س ب وجوكهـا

 ."ويثفرع على ذلِ مسائ  كنيرة
 طالب:  يخ ن رأ المسائ  المثفرع ؟

  رأ حا ينعل  بمو وعنا.اأ رأ حنها أو 
  .كان  أو مدني ليميق يجو  ت ديمها على الحا  بعد ع د اليميق مالي   كفارة ا :وماها"

 ".رانصيا  الثمث  وال    :وماها
ت خيرهااا علااى الحناا  كمااا هااو   عناان: وس  جااوز تقااد مها علااى الساابب الااذ: هااو الحلاا ، ودجااوز

 .األصد
 حـرا   وع :ـ ران :ـ ن سـ  ه العمـرة السـاب   للحـأ :ـ  أ ـهر ء : الشـر صيا  الثمث  وال    :وماها"

هـد  : ـد وأمـا ال ءعـق ذلـِ اوإن كان وجوكه مثـثذر   ء:يجو  ال يا  بعد  ءد الس بج  قد وُ  العمرة
 ."الثزمه أمو الخطاب :  انث ار 

  فاان  لاا   عناان: حىااد ال اايام ُ جااو حزه  بااد و نااه، نحاار الهااد: عنااده  جااوز  بااد و اات نحااره، وُأل حاا
حاا   بد يوم النحر" وردو علياه بكنااب  اسامه: "  ضاا ر فن جواز نحر الهد: للمن خردن "القوا اليس

 توهمه صاحب الُيسر فن ُ سره حن تجودفه نحر الهد:  بد و ت نحره".
لـى وع ءلمشـ   حفلـه عليـه  لـى فـو  الاحـر ؛أنه يجو  ذبحه لمـق دذـ  ق ـ  العشـر ولاا رواي   "

 ."ها بالابالألن الشرع ذَ   ؛المشهور ال يجو  :   ير أيا  الاحر
 ره.اي
 ." ذراه كفارة ال ث  أو ال يد بعد الجرح وق   الزهو   :وماها"

  قوا؟ حا اانظر عند القرطبن 
ذثلـب ا [89ائـدة:]الم }َ:َكَفاَرُتـُه  : "الثاسع  عشرة: قوله تعالى:-رحمه ا تعالى–قاش ال رط   

 لحاــ  ق ــ الحاــ  هــ  تجــز؟ أ  ال؟  بعــد  جمــاعهم علــى أن ا :ــ  ت ــديم الكفــارة علــى العلمــا 
  :وهو عادهم أولى على ث ث  أقواشا  ءحسق الكفارة م اح  
وهـو مشـهور  ءوجمهـور الف هـا  ءوهـو مـاهب أركعـ  عشـر مـق ال ـحاب  ءاجز؟ مطل   أحدها: يُ 

وجـه ء ء وهـ  روايـ  أ ـهب عـق مالـِجـز؟ موجـها تُ ماهب مالِء وقـاش أمـو حايفـ  وأصـحابه: ال 
صــلى ا عليــه -قــاش رســوش ا  :قــاش -ا عاــهرضــ  – الجــوا  مــا روا  أمــو موســى األ ــعر  

ــ ا:ــثرى  يرهــا ذيــر   وإنــ  وا  ن  ــا  ا ال أحلــب علــى يمــيقا »: -وســلم رن عــق ماهــا  ال كَف
؛ ومــق جهــ  المعاــى أن اليمــيق ســ ب الكفــارةء جــه أمــو داودذرَ  «وأتيــ  الــا  هــو ذيــر ءيمياــ 

ُكْم ل وله تعالى:  َِ َكَفاَرُة َأْيَمان  والمعـان  :ثضاف الكفارة  لى اليمـيقء  [89]المائدة:   َذا َحَلْفُثْم }َذل 
ووجـه الماـ   ءر :يجو  ت ـديمها ق ـ  الحاـ عق ال    : ن الكفارة مدش   اوأي    ءت اف  لى أس امها



 

 

 
 

12 

 12 3 نذوروال كتاب األميان–خمتصر اخلرقي  شرح

مـق »ي ـوش:  -صلى ا عليـه وسـلم-سمع  رسوش ا  :قاش عق عد  مق حاتما  ما روا  مسلم  
وليكفــر عــق » : اد الاســائ  «ماهــا :ليــثن الــا  هــو ذيــر ايرهــا ذيــر  ثــم رأى   حلــب علــى يمــيقا 

 .«يمياه
 .«:ليثن الا  هو ذير»هذا دليد  لمن؟ حن يرف المنإ فن النقد م 

  معاـى :ـر:  لم يكق هاا  ما فُ و  ءلم يحا و ومق جه  المعاى أن الكفارة  نما ه  لر:  اإلثمء "
ـ ذا حلفـثم وح :أ  [89]المائـدة: ْفـُثْم }  َذا َحلَ : ىوكان معاى قوله تعـال ءلفعلها :ـ ن  اانـثمء وأي  

؟ جـز :ع : تُ بال لوان وسائر الع ـادانء وقـاش الشـا ال  ق   وجوكها لم ت ال اعث ار  ع  :ُ  ر  ع ادةا 
ير  جز؟ :  يُ و   ق   وقثهء دَ  جز؟ بال و ; ألن عم  ال دن ال يُ باإلطعا  والعث  والكسوةء وال تُ 

 ."و ال وش النال وه ءذلِ ت ديم الكفارة
 طالب: انثهى ك مه.

 ؟حا الذ: بعده
 ".يها:المو:ي  عشريق: ذكر ا س حانه :  الكفارة الخ ش الن ث :خير طالب: الا  بعد  "

 اخنار الك ارن.
 نعم. طالب: 

 طالب:........
ة حضاار المساا لة أربعماةااأ،  عناان حقنضااى الساايال. ا  ااير  ميًناا ،لكاان حقنضااى كالحااه أنااه س  قااإ
 سنة وأربعين، انظر هذا  ا  يخ.

مـيق بغيـر وإن :علـه ناسـي ا :ـ   ـ   عليـه  ذا كانـ  الي :: "مسثل  : قـاش-رحمه ا تعالى–قاش 
ن لـه عـق  .:  كفارة عليـها :فعله ناسي  الط   والعثا ء وجمل  ذلِ أن مق حلب أال يفع   يئ ا 

 ".أحمد الجماع ء  ال :  الط   والعثا ء : نه يحا 
 َحن الجماعة الذين ينقلوف عن أحمد، الجماعة المراد بهم؟

 طالب:.........
 ف؟و حعروف

 طالب: هو اذُثلب :يهم ه  هم معرو:ون أو  ذا ن له جماع  ُيطل  عليه جماع .
 ف.و س، الجماعة هم ُحعين

 ؟ذ ف ه  :ر  ميق.... هطالب: هو :ي
 فن حا ية ابن ح لح على المحرر  كرهم. 

 ف  أحد الزم   له بح   :  هاا الموضوع ن له الجماع  أو ن له جماع .طالب: أنا رأ
 سهد. ،هذه الجماعة حعروفة

ا.  طالب: :هو جعلهما  يئ ا واحد 
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اابن ح لح فن حا ين ،س..س إ حعلًماا علياه عناد: فان نسااة ه علاى المحارر  كارهم. نسايت المو ح
 الشيخ عبد هللا بن جاسر، هذه فاةدن كنب أهد العلم.

 لب:.........طا
 ؟حا ا

 طالب:.........
لااه هااو حااا لاايس بشاارك؛ ألنااه س  حلاا  بااالطالل  قااوا: والطااالل أو بااالطالل لاايس بشاارك، لكاان 

أناه تعظيم هللا  لى تعظيم ايره كاالطالل واياره س  ا  أناه س ينبوان، و  العدوا عن الحل  باهلل أو
 على رأ:  يخ ا سالم. نما هو حجرد تعلي  ُيراد حنه الح  أو المنإ  ،ليس بشرك

 طالب:.........
ا ودجعلهم يذكروف أ يا ، والمس لة تقادحت عنادن ،العدوا حىد حا   عد بعل القضان ُ حل ح  الناس
حون،  عبااد البقاار حماان  عبااد البقاار فاان بلااد  حجاااور ُيااف  ابالكناااب حينمااا حلواا  القا اان رجاااًل هندوسااي  
 ه أنكار، فاُذهحب باه  لاى القا ان، و ااا: عنادك بيناة،ف وح حن على حبلغ حن الماا، فلما جاا  صااحب

  اا: حإ الكد  مينه،  اا: هندوسن  حلا !!  ااا: عة،  اا له: وهللا حا عند: بينة،ل احب الود 
 أأتوا بسكين، فجا  بالسكين، و اا للهندوسن: احس  السكين هكذا، فمس  الساكين، و ااا لاه: ُ اد:

 لااون كناات كا ًبااا ألخااذف هااذه السااكين وأ بااح - حااا فيااه  اا اليمااين باااهلل-ورب البااررن ُحهلاا  ال جاارن 
 بقرن حا يذبح. ،البقرن،  اا: خالص، فلوس يدفإ

 القضان عندهم أحياًنا حا كلهم، لكن حوجود حن  د م الفحاف.
 طالب:.........

اان حاان الشاارك هااو حلاا  باااهلل رب البااررن ُحهلاا   هااذا حااا  جااوز الحلاا  بوياار هللا الشاارك س، حااا ُ مكو
  جرن.ال

 نعم.
 طالب: ُنكم   يا  يخ؟

 نعم.
ن لـه عـق أحمـد الجماعـ ء  .:  كفـارة عليـها :فعله ناسي  وجمل  ذلِ أن مق حلب أال يفع   يئ ا 
وهو قوش أمـ   ءواذثار  الخ ش وصاح هء هاا ظاهر الماهب  ال :  الط   والعثا ء : نه يحا 

ء وعمـرو ء وهاا قوش عطا ا ا  والعثا  أي   أذرى أنه ال يحا  :  الط   وعق أحمد رواي    ءع يدا 
وهو ظـاهر ء وال  ير  ء وإسحا  قالوا: ال حا  على الااس  :  ط  ا ء وامق أم  نجيالا مق دفاارا 

ََ َعَلـْيُكْم ُجَاـاح  : يَمـا َأْذَطـْثُتْم ب ـه  َوَلك ـْق َمـا َتَعَمـَدْن ُقُلـوُكُكْم ل وله تعـالى: ؛ ماهب الشا:ع   }َوَلـْي
ـــ  ء[5]األحـــزاب: ـــاش الا  ـــث ء »: -صـــلى ا عليـــه وســـلم- وق ـــْق اْلَخَط ـــ  َع َُمث  ـــاَوَ  أل   َن َّللَاَ َتَج



 

 

 
 

14 

 14 3 نذوروال كتاب األميان–خمتصر اخلرقي  شرح

ء َوَمــا ُاْســُثْكر ُهوا َعَلْيــه    ؛ثء كالاــائم والمجاــون دللمخالفــ ء :لــم يحــ وألنــه  يــر قاصــدا  ء«َوالا  ْســَيان 
 . ر :يه ال  د كحال  االمثدا  مهاوألنه أحد طر:  اليميق :اعثُ 

هـو قـوش و  .رةكَفـأنـه يحاـ  :ـ  الجميـ ء وتلزمـه الكفـارة :ـ  اليمـيق المُ  :أذرى  رواي    وعق أحمد
ِا ء ومجاهــدا ســعيد مــق ج يــرا  لنــان  اء وأصــحاب الــرأ ء وال ــوش ء والزهــر ء وقثــادةء وركيعــ ء ومالــ

ليمـيق اوكمـا لـو كانـ   ء:لزمـه الحاـ  كالـاارر ءلفعلـه األنه :ع  ما حلب عليه قاصـد   ؛للشا:ع 
 ."والعثا  بالط  

 فيحن  سواً  كاف بالعنال أو الطالل وايره فن جميإ ، عنن  طردوف الباب،  طردونه فن النسياف
 األبواب، والقوا الذ:  بله فيه اطراد وأنه س حن  على الناسن.

م الذ:  كره المفل  أنه ُ  رول بين الطالل والعنال وايرهما.   والقوا الُمقدو
لـى عم وال  ثـم وألنهـا تجـب لر:ـ  اإلثـ ؛رة مـا ت ـد كفَ تجب :  اليميق المُ  لى أن الكفارة العولاا "

قـاش:  كما لـو ء :ي   موجود  رطه مق  ير ق دا بشروا  وأما الط   والعثا  :هو معل    ءالااس 
 ". ن طلع  الشمَ أو قد  الحاه طال    أن   

 طالب: انثهى الف  .
 اللهم صد ح على عبدك ورسول  ححمد.

 .....طالب:.....
 جازن األسبوو القادم. 


